
 

 

 

 

Паспорт проєкту 
 

Назва проєкту “ШКОЛА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМЦЯ (SOCIAL 

ENTREPRENEUR SCHOOL IBS)” 

Виконавець 

проєкту 

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (ННІ ПУДС) 

Науковий інститут Доктора Яна-Урбана Сандала (Fil. Dr. Jan-U. 

Sandal Institute, Королівство Норвегія) 

 

Партнери проєкту Науковий інститут Доктора Яна-Урбана Сандала (Fil. Dr. Jan-U. 

Sandal Institute, Королівство Норвегія)  

Бенефіціар  

(цільова група) 

проєкту 

 

Студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад ННІ 

публічного управління та державної служби  

 

Терміни 

впровадження 

проєкту 

 

травень 2022 року – дотепер  

Мета проєкту Набуття нових знань з соціального підприємництва. Додаткове 

навчання. 

Основні напрями 

(компоненти) 

проєкту 

Навчання в Школі соціального підприємця IBS складається з трьох 

модулів:  

 Соціальне підприємництво/Social Entrepreneurship 

(SE) (5 занять),  

 Управління інноваціями/Innovation Management (IM) 

(7 занять),  

 Сервіс-менеджмент/Service Vision Management (SV) 

(8 занять). 

За результатами курсу передбачено іспити з кожного модулю. 

Кожен учасник, який успішно складає іспит, отримує Сертифікат 

за кожну окрему дисципліну та диплом учасника, що підтверджує 

успішне закінчення Школи соціального підприємця. 

Крім того, учасники, що успішно пройдуть школу та складуть 

іспити, матимуть можливість прийняти участь в Літній школі з 

соціального підприємництва, що проводиться у Норвегії. 

 

Координатор 

проєкту  
 

Від ННІ публічного управління та державної служби: 

Вікторія ГУРА – заступник директора, доцент кафедри глобальної 

та національної безпеки ННІ ПУДС Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

viktoriya.gura@knu.ua  

 

Від Наукового інституту Доктора Яна-Урбана Сандала 

Ян-Урбан Сандал – засновник, керівник  

jan-u.sandal@janusandal.no    
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Додаткова 

інформація 

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute – приватний незалежний науковий 

інститут в Норвегії, заснований професором доктором Яном-

Урбаном Сандалом. 

Інститут займається дослідженнями в області науки і освіти 

переважно в сфері соціального підприємництва. Загалом Fil. Dr. 

Jan-U. Sandal Institute має більш ніж 35 освітніх курсів та наукову 

програму "Affiliated Honorary Research Fellow". В структурі 

інституту знаходяться три підрозділи: Міжнародної незалежної 

науки, Освіти і Культури. Міжнародна мережа інституту включає в 

себе десять університетів в семи країнах на чотирьох континентах і 

має близько 85 000 студентів і 20 000 наукових співробітників. 

 


